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الوزراء قدموا استقاالتهم أمس إلى اخلالد ..ونواب وقعوا بيان ًا بشأن االستحقاقات القادمة

«الصح ــة» 494 :إصاب ــة جدي ــدة
بـ «كورونا» وحالة وفاة واحدة

حكومة الـ  30يوم ًا

استقبل سمو الشيخ صباح
اخلالد رئيس مجلس الوزراء
في قصر السيف أمس ،نائب
رئيس مجلس الوزراء ووزير
ال��دف��اع الشيخ حمد اجلابر
وال���وزراء حيث رف��ع لسموه
اس��ت��ق��ال��ة ك���ل م���ن أع��ض��اء
احلكومة واضعني اياها حتت
تصرف سموه وذلك في ضوء
ما آلت إليه تطورات األوضاع
الراهنة في العالقة بني مجلس
األمة واحلكومة وما تقتضيه
املصلحة الوطنية.
ج��اءت استقالة احلكومة
بعد نحو  30يوما م��ن أداء
اليمني ال��دس��ت��وري��ة  ،وبعد
تأييد  38نائبا االستجواب
امل��ق��دم ال��ى رئيس ال���وزراء ،
م��ا ي��ن��ذر ب��ع��دم ال��ت��ع��اون مع
احلكومة .
إل����ى ذل����ك وق����ع ع����دد من
أع��ض��اء مجلس األم���ة بياناً
بشأن استحقاقات احلكومة
ال��ق��ادم��ة ،حيث أك��د النائب
مهلهل امل��ض��ف ان االص�لاح
وحتقيق الصالح العام وفق
برنامج برملاني وزمني يشمل
االستحقاقات الوطنية هو من
يحدد التعاون من عدمه مع
احلكومة القادمة ورئيسها،
بينما قال النائب د .بدر املال
 :انتخبنا الشعب م��ن أجل
أولويات تشريعية ورقابية
وي��ق��ع على ع��ات��ق احلكومة
القادمة استحقاقات في قادم
األيام شاءت بذلك أم أبت.

رئاسة األركان :الطيران
الشراعي والـ«درون» بإذن مسبق
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البورصة تستعيد ال��زخ��م وتُسجل
االرتفاع الرابع على التوالي

دعت رئاسة األركان العامة للجيش الكويتي هواة
الطيران الشراعي والطائرات الالسلكية واملسيرة ذات
التحكم عن بعد “درون” إلى عدم ممارسة نشاطاتهم
الرياضية إال ب��إذن مسبق م��ن قبل اإلدارة العامة
للطيران املدني واجلهات املسؤولة .وأهابت مديرية
التوجيه املعنوي والعالقات العامة بوزارة الدفاع في
بيان صحفي أمس بهواة الطيران الشراعي والطائرات
الالسلكية واملسيرة ذات التحكم عن بعد “درون” الى
اتباع اإلجراءات األمنية املتعلقة بالسالمة اجلوية حتى
ال يقع حتت طائلة املساءلة القانونية.

بني السطور

الشيخ حمد اجلابر يسلم االستقاالت إلى سمو الشيخ صباح اخلالد

وزير التجارة يطالب
بتكويت فروع التموين

طوارئ في واشنطن  15 ..ألف ًا من احلرس لتنصيب بايدن

طالب وزي��ر التجارة والصناعة وزي��ر ال��دول��ة للشؤون
االقتصادية فيصل املدلج وزارة الشؤون االجتماعية والعمل
بتكويت الوظائف اإلداري���ة في ف��روع التموين باجلمعيات
التعاونية للمساهمة في وقف الهدر باملواد التموينية فضال عن
خلقها فرص عمل للمواطنني .وقالت التجارة في بيان صحفي
أمس إن الوزير املدلج وجه كتابا إلى وزير الشؤون االجتماعية
والعمل وزير األوق��اف والشؤون اإلسالمية عيسى الكندري
طلب فيه تكويت تلك الوظائف خصوصا العاملني بفروع
التموين.
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«صندوق التنمية» يحول
 17مليون دينار إلى «السكنية»
أعلن الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية عن
حتويل مبلغ  17مليون دينار كويتي لصالح املؤسسة العامة
للرعاية السكنية بعد اعتماده احلسابات اخلتامية للصندوق عن
السنتني املاليتني ( )2019 - 2018و (.)2020 - 2019
وق��ال نائب مدير ع��ام ال��ص��ن��دوق الكويتي للتنمية غامن
الغنيمان في بيان صحفي امس أن قانون الصندوق الذي عدل في
عام  2003يشمل حتويل  25في املئة من صافي األرباح اخلاصة
بالصندوق إل��ى املؤسسة العامة للرعاية السكنية سنويا.
وأوضح الغنيمان أنه وحتى اآلن مت حتويل  377مليون دينار
إلى املؤسسة منذ إقرار القانون .

مصر :فتح املجال اجلوي
للطيران القطري
أعلنت مصر أمس رسميا بدء رفع احلظر اجلوي الذي فرضته
على رحالت شركات الطيران القطرية الى البالد وفتح املجال
اجلوي املصري أمامها .وقال رئيس سلطة الطيران املدني أشرف
نوير في تصريح صحفي أنه مبوجب هذا القرار يحق لشركتي
مصر للطيران واخل��ط��وط القطرية وكذلك شركات الطيران
القطرية استئناف احلركة اجلوية .وقال نوير إنه يحق لهذه
الشركات إرس��ال ج��داول تشغيل الرحالت لسلطتي الطيران
املدني املصري والقطرية للموافقة عليها .

لبنان يشكو االحتالل
إلى مجلس األمن
قدمت وزارة اخلارجية اللبنانية شكوى إلى مجلس األمن
الدولي والى األمني العام لالمم املتحدة انطونيو غوتيريش بشأن
اخلروقات اإلسرائيلية للسيادة اللبنانية .وقالت اخلارجية
في بيان أمس أنه على مجلس االمن الدولي إدانة إسرائيل هذه
اخلروقات ووض��ع حد لها ف��ورا حفاظا على االستقرار واالمن
والسلم في املنطقة .وتشهد االجواءاللبنانية منذ أيام حتليقا
مكثفا ويوميا للطيران احلربي وطائرات االستطالع التابعة
للجيش االسرائيلي على علو منخفض فوق مختلف املناطق.

ف��ي ال��وض��ع ال��ق��ائ��م ،ب���دأت األغلبية
بالتخبط وإشهار السيوف ،وهذا خطأ
ف��ادح  ،معظم برملانات العالم تعرف
السياسة بفن املمكن  ،لألسف لدينا
سياسيني شباب ينطبق على سلوكهم
املثل «ي��ا طخه يا كسر مخه»  ،ترتيب
األولويات بعيدا ً عن «العنتريات» فيه
مصلحة للمواطنني ..
«الهون أبرك ما يكون»

عناصر احلرس الوطني ينتشرون في العاصمة واشنطن

أعلن مسؤولون في احلرس الوطني
االم��ري��ك��ي ان��ه ق��د يتم نشر نحو 15
الفا م��ن أف���راد احل��رس ف��ي واشنطن
خالل حفل تنصيب الرئيس املنتخب
جو بايدن وذل��ك في اط��ار االج��راءات
االحترازية املتخذة في العاصمة بعد
أح��داث االسبوع املاضي التي تخللها
اقتحام الكونغرس من قبل محتجني
م��ؤي��دي��ن للرئيس احل��ال��ي دون��ال��د
ترامب.
وق�����ال رئ���ي���س م��ك��ت��ب احل���رس
الوطني اجلنرال دانيال هوكانسون
للصحفيني ان عناصر احلرس الوطني
سيجلبون اسلحتهم ال��ى واشنطن
وسيحملونها بناء على مشاورات مع
مكتب التحقيقات الفيدرالي والشرطة
وال����وك����االت االم��ن��ي��ة واحل��ك��وم��ي��ة
االخرى.

5
ال��ع��راق :م��ئ��ات املوظفني يتظاهرون
ببغداد للمطالبة بصرف رواتبهم
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مجلس األمة عن
امتيازات مستشار غير
كويتي :مبالغ فيها!
ريا�ض عواد

نفت األم��ان��ة ال��ع��ام��ة ملجلس األم���ة م��ا مت ت��داول��ه
من بعض النشطاء السياسيني في مواقع التواصل
االجتماعي بشأن ص��رف رات��ب مبلغ  10آالف دينار
وت��وف��ي��ر سكن على البحر ألح��د املستشارين غير
الكويتيني العاملني في األمانة.
وذك��رت األمانة في بيان امس أنها تصرف مكافأة
للمستشارين مع ب��دل سكن ال يصل مجموعهما إلى
تلك املبالغ الكبيرة املذكورة مؤكدة أن املستشارين ال
يتقاضون تلك املبالغ وال يتم توفير سكن لهم بأماكن
معينة.
وأض��اف��ت أن املستشار املقصود يتقاضى مكافأة
معقولة أقل بكثير ،وأن الرقم املتداول مبالغ فيه جدا مع
التأكيد على عدم وجود امتيازات سكن وسيارة وخالفه.

